
ون هفذا يسفيروا, وعلفى علفى عاطففة  الفاء)) (( فينظرواوقوله:  يك
فففاء بعففد منصففوبة تكففون أن ينظروا, ويحتمففل فلم يسيروا المعنى: أفلم

فأكرمك, وما تزرني تقول: لم فينظروا, كما سيرهم السببية, أي: انتفى
الكل.م.  من ذلك أشبه

 كيففف: هففذه)) قبلهييم ميين الييذين عاقبيية كييان (( كيييفوقففوله: 
اني خفبر نصفب محفل ففي وهفي للسفتفها.م مقفدما, وعاقبفة: اسفمها, ث
اللففه ذكرهففا العاقبففة ؟ العاقبة هي  فما)) قبلهم من الذين (( عاقبة

ممقففوله:  فففي القتففال سففورة فففي تعالى لل لف لأ رروا ((  سسييي سض سفيي ي لي مر ل
ل ا

رروا رظ لين لف لف مي لن لك رة لكا لب سق لن لعا سذي لل من ا مم سميي سهيي سل مب لر لق لميي ره لد لليي مم ال سهيي مي لل لع
لن سري سف لكا مل سل لها لو رل لثا مم هفؤلء النظفر, أن فائفدة هفو ] هفذا10: ) [محمفد) لأ

عففز اللففه دمرهففم ذلففك قففوة, ومففع هففؤلء مففن أشد كانوا المكذبين القو.م
الكيفيففة, فصففاروا في أي قوة العدد, وأشد في أي منهم أكثر وجل, كانوا

مصانع  من)) الرض ف ي (( وآثاراوالكيفية,  العدد في عنهم متميزين
وقصور.
فعففل نافيففة, وأغنففى  مففا)) يكسييبون كييانوا ما عنهم أغنى (( فما

يكسففبون فاعففل, وكففانوا موصففول يكسبون: مففا, اسففم كانوا ماضي, وما
الففذي اسففتفهامية, والمعنففى: فمففا مففا تكون أن الموصول, ويحتمل صلة
التحففدي, مففع النفي تتضمن لنها أبلغ كسبوا, والستفهامية ما عنهم أغنى

نافيففة كففانت إن ؟ اللففه دمرهففم حيففن كسففبوا عنهففم أغنففى شففيء أي: أي
فالتقدير: ما استفهامية كانت شيئا, وإن كسبهم عنهم أغنى فالمعنى: ما

(( أفرأيت:  تعالى قوله ذلك يكسبون, ونظير كانوا ما عنهم أغنى الذي
عنهييم أغنييى ما يوعدون كانوا ما جاءهم ثم سنين متعناهم إن
نفففي المعنففى أن عنهففم, أو أغنففى شففيء ) أي: أي) يمتعييون كانوا ما

الغناء.   
فهففل يبكي أن يستطع لم ولكنه للعبرة ثمود ديار إلى ذهب : من الطالب
 ؟ يتباكى
تييدخلوها ( لفتباكوا, قففال:  تبكوا لم إن الحديث في أعرف : ل الشيخ

قنففع بهففا مففر لمففا وسلم عليه الله صلى الله  ورسول) باكون وأنتم إل
 وأسرع وخفضه غطاه يعني رأسه

؟ ارجع أو ابكي نقول : إذا الطالب
ومففررت تبكففي لففم ترجع, فففإن أن وإما تبكي أن : نعم, نقول: إما الشيخ
وسلم.  عليه الله صلى الرسول فعل كما رأسك فعجل, وقنع بالبلد



؟ الناس ويريها الصور هذه يصور من جواز بعد.م نقول : بهذا الطالب
إياهففا يريهففم إنمففا لنففه أقففرب, وذلففك للمنففع أنه نعم, الظاهر : أي الشيخ
مففن الظففاهر هففو قوتهم, هذا مع أهلكهم الله أن لبيان ل القو.م قوة لبيان
. المصورين هؤلء

؟ عذبوا الذين فقط أ.م القديمة الثار كل هذا يشمل : هل الطالب
ممالمراد:  على تدل آية قرأنا : نحن الشيخ لل لف لأ رروا ((  سسي سض سف ي لي مر ل

ل ا
رروا رظ لين لف لف مي لن لك رة لكا لب سق لن لعا سذي لل من ا مم سميي سهيي سل مب لر لق لميي ره لد لليي مم ال سهيي مي لل لع

لن سري سف لكا مل سل لها لو رل لثا مم ).  ) لأ
( إنيياالحديث:  وفي يركبها أن يجوز بقرة للنسان كان إذا : قلنا الطالب

 ؟... ) لهذا نخلق لم
يشففق كان تطيق, أو ل ما كلفت البقرة هذه أن بينهما الجمع : هذا الشيخ
عليففه يشففق يركب أن يعتد لم الذي الحيوانات بعض تركب, لن أن عليها

يحمله.  أن يستطيع كان وإن حتى هذا
أشففبه ... ومففا السحر في النعا.م هذه يستخدمون الناس : بعض الطالب

 ؟ ذلك
ل هففذا ذاتففا أو قصففدا محففر.م هففو فيمففا الحيوانففات هذه : استعمال الشيخ

أو الفففواحش فيففه يفعففل بلففد إلففى ليصل النعا.م هذه ركب لو يجوز, حتى
. حرا.م هذا فإن القمار فيه يلعب

خففارج وتعففالى سففبحانه اللففه دمرهففم السففابقين القففو.م : بعففض الطففالب
؟ ثمود ديار على قياسا آثارهم ندخل ل نقول هل الفراعنة مثل ديارهم
فرعففون فيه أغرق الذي المكان ندخل أن لنا نقول هذا : ل, وعلى الشيخ

مصر.  في فرعون يهلك لم أيضا, لنه مصر ندخل أن ولنا
ممالرجيففم:  الشففيطان مففن بففالله : أعففوذ القففارئ لل لف لأ رروا ((  سسي سفيي ي لي
سض مر ل

ل رروا ا رظ لين لف لف مي لن لك رة لكا لب سق لن لعا سذي لل من ا مم سم سه سل مب رنوا لق لر لكييا لثيي مك لأ

مم ره من لد سم لش لأ ةة لو لو ةرا رق لثا سض سف ي لوآ مر ل
ل لما ا لنييى لف مغ مم لأ رهيي من رنوا لمييا لع لكييا

لن ربو سس مك لما لي لل لف مم *  ره مت لء مم لجا ره رل رس ست رر لنييا يي لب مل رحييوا سبا سر لمييا لف مم سب ره لد منيي سع
لن سم سم مل سع مل لق ا لحا مم لو سه رنوا لما سب سه لكا رئون سب سز مه لت مس لما لي لل لف موا *  لأ لنا لر لسيي مأ لب

رلوا لنا لقا لم سه آ لل ره سبال لد مح لنا لو مر لف لك لما لو لنا سب سه رك لن سبيي سكي سر مشيي مم رم لليي لف رك *  لييي
مم ره رع لف من مم لي ره رن لما لما سإي موا لل لأ لنا لر لس مأ لة لب لن سه رس لليي ستيي ي ال لل مد ا مت لقيي لليي سفيي ي لخ

سه سد لبا لر سع سس لخ لك لو سل لنا لن ره ررو سف لكا مل ) .) ا
: وتعففالى تبففارك اللففه قففال الرجيففم الشففيطان مففن بففالله : أعففوذ الشففيخ

الييذين عاقبيية كييان كيف فينظروا الرض ف ي يسيروا (( أفلم



أشففبهها ومففا يسففيروا أفلففم التركيب هذا في ) ذكرنا) قبلهم من كانوا
الجملففة  وتكففون... ؟ الثففاني بحسففبه, الفوجه المحففذوف يقففدر ؟ إعرابين

سبق.  ما على معطوفة
سففهلة فهي هذه المحذوف, فأما تقدير يتعسر قد الول لن أسهل الثاني
موضعها.  عن الفاء زحلقة مجرد سوى فيها ليس

فففي الرض, لن علففى  أي)) الرض فيي ي يسييروا (( أفلييموقففوله: 
: أن اليفة معنفى لكفان السياق هذا في للظرفية في جعلنا للظرفية, ولو

علففى بمعنففى فففي قطعا, فتكون مراد غير الرض, وهذا جوف في يدخلوا
السففماء, علففى مففن  أي)) السييماء فيي ي من ((أأمنتم:  تعالى كقوله
وسففع مسففتحيل, وقففد ذلففك السماء, لن جوف في الله أن المراد وليس

)) الرض فيي ي يسيييروا (( أفلموالرض, وقوله:  السماوات كرسيه
فمعففروف, وأمففا بالقففد.م السير بالقلب, أما والسير بالقد.م السير يشمل
المففم, تاريففخ مففن مضففى فيمففا النسففان يتفكففر أن فمعناه بالقلب السير
الكريم.  القرآن هو المم سير من مضى فيما إليه نرجع مرجع وأصح

 هففذه)) قبلهييم ميين الييذين عاقبة كان كيف (( فينظرواوقوله: 
السففير أمريففن: عففد.م علففى وبخهففم اللففه أن يسيروا, يعني على معطوفة

كييان كيييف (( فينظروا ينظففروا ولففم يسففيروا لففم النظر, فهم وعد.م
البصففر أو البصيرة نظر هو هل هنا  والنظر)) قبلهم من الذين عاقبة

البصففر, وإن نظففر فالنظر القد.م  سير)) (( يسيرواقوله:  أن قلنا إن ؟
عاقبيية كييان (( كيييفالبصففيرة,  نظففر فالنظر القلب سير يسيروا قلنا

يتعيففن لكان, وهنا مقد.م خبر أنها على كيف  أعربنا)) قبلهم من الذين
تكففون الصففدارة, فعليففه لففه والستفها.م استفها.م اسم كيف التقديم, لن

قبلهييم ميين كييانوا الذين (( عاقبة اسمها لكان, وعاقبة مقدما خبرا
سففورة فففي إليهففا الله أشار العاقبة ؟ العاقبة هي المم. فما من  يعني))

مم:  تعففالى قففوله فففي القتال لل لف لأ رروا ((  سسييي سض سفيي ي لي مر ل
ل رروا ا رظيي لين لف

لف مي لن لك رة لكا لب سق لن لعا سذي لل من ا مم سم سه سل مب لر لق لم ره لد لل مم ال سهيي مي لل لن لع سري سف لكييا مل سل لو
لها رل لثا مم ) ) لأ

وأشييد منهييم أكثر (( كانوافقال:  السابقين أولئك حال الله شرح ثم
القففوة تففوجب العدد عددا, وكثرة منهم  أكثر)) الرض ف ي وآثارا قوة
فيي ي (( وآثارا:  قال ثم بالكيفية القوة هي قوة منهم الكمية, وأشد في

هففذه تنفعهم لم ذلك وغيرها, ومع والقصور العمران من  يعنيالرض))
تفسففير  هففذه" وقصييور مصييانع " منيقففول:  القففوة؛ هذه ول الكثرة



 )). الرض ف ي (( وآثارالقوله: 
أن يحتمففل أغنففى: مففا  مففا)) يكسييبون كانوا ما عنهم أغنى (( فما

استفهامية, تكون أن كسبوا, ويحتمل ما عنهم يغني نافية, أي: فلم تكون
مشففرب لنففه وقعا أشد هنا والستفها.م ؟ عنهم أغنى الذي والمعنى: فما
أغنييى (( فما شففيء؛ الجففواب: ل ؟ عنهففم أغنففى شففيء بالتحففدي, أي

فففي والثار القوة من يكسبون كانوا ما  أي)) يكسبون كانوا ما عنهم
قوتهم.   ودمر دمرهم تعالى الله ذلك, لن وغير الرض

تدميرهم ذكر بعد أتى الذي  هذا)) بالبينات رسلهم جاءتهم (( فلما
الرسففل إليهففم أرسففل اللففه حصل, فإن ما شرح إلى عود الحقيقة في هو

قفال بالبينففات رسلهم جاءتهم لما الكتب, ولكن الواضحة, وأنزل بالبينات
يقففول: اليففات أن والصففواب"  الظيياهرات " المعجييزات:  المؤلففف

حففق, وجعففل وهذا الظاهرات بمعنى البينات جعل الله رحمه البينات, هو
نظففر, بففل فيففه المعجزات, وهذا تقديره محذوف لموصوف صفة البينات

اليات محل والسنة الكتاب في ترد لم المعجزات لن اليات, وذلك يقدر
مثل الرسل, فالسحرة غير ومن الرسل من تكون المعجزات أبدا, وأيضا

علففى الدالففة العلمات يعني اليات بالمعجزات, لكن الشياطين لهم تأتي
تجففدون مففا أكففثر ومفا الكتففب فففي وجففدتم إذا أبلففغ, ولهففذا هففذه صففدقهم

صفحا, وقولوا عنها فاضربوا ذلك أشبه ما أو النبياء معجزة أو المعجزات
مففن أدق لكم قلت كما اليات, واليات وجل عز الله قال كما اليات بدلها
تصففنعه ممففا البشففر يعجففز ما فيها يدخل المعجزات المعجزات, لن كلمة

وغيرهم.  السحرة مع الشياطين
(( ميين الرسييل )) أي عنييدهم (( بمييا الكفار )) أي " (( فرحوا

جيياءتهم (( فلمييا " لييه منكرييين وضحك استهزاء )) فرح العلم
" أييقففول:  ؟ الفففارح فاعل, فمن  الواو)) فرحوا بالبينات رسلهم
(( بماالعلم, وقفففوله:  من عندهم بما الكفار فرح صحيح  وهذا" الكفار
عنففد المؤلف, بمففا تفسير حد على الرسل على يعود  الضمير)) عندهم
فففرح الفرح هذا هل لكن البينات؛ من به جاءوا العلم, أي: بما من الرسل

وضفحك اسفتهزاء ففرح أنفه المؤلفف يقفول ؟ اسفتهزاء ففرح أو استبشار
وسخرية. 

مففن فيففه تفسففيرا, لمففا وليس تحريفا وجدته تأملته إذا التفسير هذا ولكن
الضففمائر, تشففتيت فيففه فلن اللفظففي البعد واللفظي, أما المعنوي البعد
للرسففل,  الهففاء)) عندهم (( بما للكفار  الواو)) (( فرحواقوله:  لن



جعلنففا  إذا)) عندهم (( بماقففوله:  فففي والهففاء للضففمائر؛ تشففتيت هذا
مفن الكفففار عنففد بمفا الكفار, أي على تعود أنها شك ل واحدا نسقا الكل.م

العلم. 
معنففاه عففن صففرفناه استبشففار, فففإذا الصل في الفرح فلن المعنى وأما

يففدل عمففا للمعنففى إخراجففا هففذا كففان استهزاء فرح يكون أن إلى الظاهر
تفسففير المؤلف ذكره الذي التفسير هذا أن اللفظ, والحاصل ظاهر عليه

عنففدهم بما الكفار المعنى: فرح أن والصواب تحريف؛ هو بل جدا ضعيف
يصففلح ومففا يصففلحنا بمففا أعلم نحن وقالوا ف العلم من الكفار عند بما أي ف

قففال كمففا مجففانين سففحرة الرسل أيها عليه, فأنتم نحن الذي وديننا دنيانا
قييالوا إل رسييول ميين قبلهم من الذين أتى ما (( كذلك:  تعالى

بألسففنتهم يقولففون أو بقلففوبهم يعتقدون كانوا ) وإذا) مجنون أو ساحر
مففا سففيجعلون شففك ل فإنهم مجانين سحرة الرسل أن من يعتقدون ل ما

فنقففول هففذا بففه, وعلففى فيفرحففون الحقيقففي العلففم هو العلم من عندهم
مففن أعلففى علففم علففى يظنون, أنهففم فيما واستبشار بطر فرح هنا الفرح

العلييم ميين عندهم بما (( فرحوا والسل.م الصلة عليهم النبياء علم
اليات تفسير من العلماء بعض إليه يذهب فيما أحيانا النسان  ويعجب))
الحاديث.  أو

رسييلهم جاءتهم (( فلماعامي:  إنسان على الية هذه قرأت لو الن
يتنففزل شففيء أي ) فعلففى) العلييم ميين عندهم بما فرحوا بالبينات

الكفففار, علففى ؟ العففامي هففذا  عنففد)) عندهم (( بماقوله:  في الضمير
غيره.  عند بما ل عنده بما يفرح عندهم, والنسان بما فرحوا

بييه كييانوا مييا بهييم وحيياق العلييم ميين عنييدهم بمييا (( فرحييوا
ليسففت حففاق أعنففى  لكنهففا" " نزل يقول: )) (( حاق )) يستهزئون

الييروح بييه (( نزل وبالشففر بففالخير تكففون نزل وجه, لن كل من كنزل
يقففال بالشففر, فل إل تففأتي ل حففاق خير, لكن  هذا)) قلبك على المين

بمعنى هنا عليه, فحاق نزل يقال كما القرآن عليه حاق أو القرآن به حاق
بففه, نففزل لمففن بالنسبة شر الشر, وهو نزول في إل تستعمل ل لكن نزل
يستهزئون به كانوا ما بهم (( وحاقلغيره,  بالنسبة خيرا يكون وقد
لمففا أنهففم سففبق, أي فيمففا يسففتهزئون: يعنففي به حاق, كانوا  ما: فاعل))

بيه كيانوا ميا بهيم (( حاق بهففم ونففزل وجففل عففز اللففه بففأس جففاءهم
بففه جففاءوا وبما بالرسل يستهزئون كانوا حيث سبق  فيما)) يستهزئون

: تعالى الله قول إلى وجل, انظر عز بالله يستهزئون ربما وبالشرائع, بل



أن لففك ) يتففبين) تسييتهزئون كنتييم ورسييوله وآياته أبالله (( قل
بالرسل.  ويستهزئون الله بآيات ويستهزئون بالله يستهزئون الكفار

حاق  يعني" العذاب )) أي يستهزئون به كانوا ما بهم " (( وحاق
فجعلففوا بففه الرسففل توعففدتهم حيففن به يستهزئون كانوا الذي العذاب بهم

استهزاء.  يستفهمون ؟ هو أين ؟ تقولون الذي العاب إيش يستهزؤون
بأبصففارهم, يعنففي عذابنا, رأوا: بمعنففى شدة  أي)) بأسنا رأوا (( فلما

العذاب.  العين, والبأس: أشد رؤيا رأوه
 قففالوا)) مشييركين بييه كنييا بما وكفرنا وحده بالله آمنا (( قالوا

غايففة وهففذا نعبففده كنففا مففا شففركاءنا, ودون دون وحففده: أي بففالله آمنففا
)) مشييركين بييه كنييا بما (( وكفرنابقولهم:  هذا أكدوا الخل,ص, ثم

بمففا أي للسببية تكون أن بكفرنا, وبه: يحتمل متعلقة جر حرف بما: الباء
بعففامله, الجففار تعلففق بمشففركين متعلقففة تكففون مشركين, وأن بسببه كنا

ل, ؟ اليمان هذا ينفعهم هل ولكن آمنوا الله عذاب رأوا لما المعنى: أنهم
الييذي إل إله ل أنه (( آمنت:  قال الغرق وأدركه غرق لما فرعون إن

الن أتففؤمن  يعني)) (( ءآلئنله:  قيل ) لكن) إسرائيل بنو به آمنت
إيمففانه. ينفعففه فلففم))  المفسييدين من وكنت قبل عصيت (( وقد

ستتعالى الله وقال لس مي لل لو رة : ((  لب مو لت لن ال سذي لل لن سل رلو لم مع ست لي لئا يي لس لتييى ال لح
لذا لر سإ لض رم لح ره لد لح رت لأ مو لم مل لل ا ين ي لقا رت سإ مب لن رت ل ] هففذا18: ) [النساء) ال

عففن بففه, واليمففان يكفففر غيبا كان ما وشاهد, شاهد رأى لنه التوبة تنفعه
النففاس, أكفففر كففان ولو يشاهد بما يؤمن إنسان كل يفيد, لن ل مشاهدة

بففالغيب يففؤمن أن اللففه عففذاب من وينجيه النسان عليه يحمد الذي وإنما
  )). بالغيب يؤمنون (( الذينتعالى:  قال كما

الله  قال)) مشركين به كنا بما وكفرنا وحده بالله آمنا (( قالوا
يففك: ) لففم) بأسيينا رأوا لمييا إيمييانهم ينفعهييم يك (( فلم:  تعالى
فففي والبقففاء الحففذف جاء تخفيفا, وقد النون حذفت يكن, لكن لم أصلها
مين يكين (( وليمإبراهيففم:  فففي تعففالى فقففال اللففه كتففاب مففن آيففتين

جملففة  وهففي)) المشييركين ميين يييك (( ولم) وقال: ) المشركين
شففروط ولففه تخفيففف الحففذف وأبقيففت, وهففذا النففون فيهففا حذفت واحدة

النحو.  كتب في معروفة
تعربونهففا هففل  إيمان)) بأسنا رأوا لما إيمانهم ينفعهم يك (( فلم

الثاني, ؟ مستتر واسمها ينفع فاعل أنها على أو مؤخرا يك اسم أنها على
: فلففم فيكون الول على ينفعهم, أما إيمانهم يك : فلم هذا على والتقدير



ضمير محذوفا يكن الشأن, اسم ضمير اسمها فيكون إيمانهم ينفعهم يك
الشأن. 

أن حيففن, واعلففم بمعنففى ظففرف  لما: هنا)) بأسنا رأوا (( لما:  وقوله
أوجه:  على العربية اللغة في تأتي لما

(( لمامعنى:  الية, فإن هذه في كما حين بمعنى ظرفا تكون الول: أن
بأسنا.  رأوا حين  أي)) بأسنا رأوا
 )). عذاب يذوقوا لما (( بلتعالى:  قوله مثل جازمة وتأتي
)). به كفروا عرفوا ما جاءهم (( فلماتعالى:  كقوله شرطية وتأتي
عليهييا لمييا نفييس كل (( إن:  تعففالى قففوله فففي كما إل بمعنى وتأتي

 )). محضرون لدينا جميع لما كل (( وإن:  قوله  وكذلك)) حافظ
هففذه فففي كمففا حيففن بمعنى ؟ الول  المعنى(لما) في معاني أربعة فهذه

بأسففنا, رأوا حيففن أي))  بأسيينا رأوا لمييا ينفعهييم يك (( فلمالية: 
)). حييافظ عليهييا لمييا نفييس كل (( إن:  مثففل إل بمعنففى ؟ الثففاني

)) وحييده بييالله آمنييا قييالوا بأسيينا رأوا (( فلمييا ؟ مثففل شففرطية
؟ مثففاله . جازمففة)) بييه كفييروا عرفييوا مييا جاءهم (( فلماوكذلك: 

لكففن ونافيففة؛ أيضففا, جازمففة للنفففي  وهففي)) عذاب يذوقوا لما (( بل
عييذاب يييذوقوا (( لمييا مدخولها قرب تفيد لما أن لم وبين بينها الفرق

المطلق.  للنفي فتأتي لم قريبا, بخلف سيذوقونه  ولكن))
خلييت قييد الت ي الله (( سنة:  تعالى الله  قال)) بأسنا رأوا (( لما

من مقدر بفعل المصدر على المفسر: " نصبه يقول ) سنة) عباده ف ي
الله.  طريقة أي: هذه طريقة بمعنى " سنة لفظه
علففى اللففه سففنة أي مرفوعففة تكون أن يجوز التركيب هذا مثل في وسنة

منصفوبة تكفون أن ويجفوز اللفه؛ سففنة محففذوف, أي: هفذه مبتدأ خبر أنها
بهففم اللففه أي: سففن لفظففه مففن مقففدر بفعففل منصوبة أنها يقول والمؤلف

سنته. 
مففن مقففدر لكنه محذوف عامله مصدرا تكون أن  ويجوز)) الله (( سنة
الله سنة تماما, يعني قبلها ما بمعنى العبارة هذه قبلها, لن  التي الجملة
بمضففمون منصففوبة بالعففذاب, فتكففون المكذبين أخذ وهي قبلها ما بمعنى
فيففه, شففك ل وجففه اللففه رحمففه المؤلففف ذكره مقدر, وما بفعل ل الجملة
تعفالى اللفه طريقففة ؟ الله طريقة الطريقة. فما بمعنى السنة أن والمهم
 ينفعهم لم العذاب نزول بعد آمنوا لو وتعذيبهم, وأنهم المكذبين إهلك

ينفعهييم ل أن المييم )) فيي ي عبيياده فيي ي خلييت قييد " (( الييت ي



يعففذب أن واحففدة, والثانيففة  هففذه" العييذاب نييزول وقييت اليمييان
إهلك شففيئان: أول اليففة هففذه مففن اسففتفدناها الففتي المكففذبين, فالسففنة

العذاب.  رأوا إذا إيمانهم ينفعهم ل أنه المكذبين, والثاني
"بمعنففى:  المؤلف فسرها  خسر)) الكافرون هنالك (( وخسرقال: 
ذلك قبل وقت كل ف ي خاسرون وهم أحد لكل خسرانهم تبين

الصففل, هففو هففذا مكففان ظرف هنالك أن معلو.م الكافرون هنالك  خسر"
هنالففك فتقففول للزمففان إشارة تستعار المكان, وقد إلى إشارة اسم فهي

هنففاك, هففذا قلففت: فلن إذا اليففة, الن هففذه الففوقت, ومنففه ذلففك في أي
إلففى هناك, تشير فلن مثل: قد.م قلت الصل, ولو هو مكان, وهذا ظرف
إشارة. صارت الوقت


